
Verslag algemene ledenvergadering  

3 maart 2016, 
 

Aanwezig: Sandra, Frits, Isabel, Monique, Frank, Rianne, Gerhard, Gerry, Rein, Erik, Otto, Hannie, Anne, 
Gertrude, Emmy, Hilda, Truus, Willemijn, Arrie, Nyncke, Piet, Norbert, Marc Jan, Guido, 
Liesbeth, Netty, Raymond, Laura, Annerieke, Evelien, Henk, Carin, Marianne (verslag)  

 
Afwezig:  José, Wim, Evert, Hilly, Dick, Ans (met kennisgeving) 

 
1. Opening met een lied, vaststellen agenda, inventariseren punten rondvraag 

Carin opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder Daan Goense, voorzitter van de Agnesstichting. 
Hij is aanwezig om een toelichting te geven bij agendapunt 4. Dit agendapunt wordt aan het begin van de 
vergadering behandeld. Verder wordt er een agendapunt 2b toegevoegd “deelname aan oecumenische 
vieringen van Kerknet”. Gerry en Norbert willen in de rondvraag iets inbrengen. 
We zingen het lied “Die mij droeg op adelaarsvleugels” 
 

2. A) Verslag vorige ALV, 16 april 1015 
Emmy merkt op dat in het verslag bij punt 2 staat dat er een nieuwe groepsfoto zal worden gemaakt, maar 
dat die tot nu toe nog niet gemaakt is. Emmy stelt voor dat we op 5 juni, als we zingen bij Rumah Kita, een 
nieuwe foto maken. Ze zal haar echtgenoot René vragen om de foto te maken. 
Annerieke zegt n.a.v. punt 3b dat de kascommissie het ontbrekende document heeft gezien en dat 
daarmee de kascontrole helemaal goed was. 
Met deze aanvullingen worden de notulen vastgesteld. Carin bedankt Hilly voor het maken van het verslag. 
 
B) Deelname aan oecumenische vieringen van Kerknet 
Carin vraagt de leden hoe ze denken over de deelname van het koor aan de oecumenische viering van 
afgelopen januari. De meningen hierover zijn per persoon heel verschillend. De een vindt dat we als koor 
niet zoveel toevoegen aan de zang in de viering, de ander vindt het juist een verrijking om als koor aan dit 
soort vieringen mee te doen.  In het koor is brede steun voor de betrokkenheid bij de oecumenische 
vieringen. Het hoeft echter niet vanzelfsprekend te zijn dat wij altijd als koor meedoen. We spreken af dat 
we afwachten of we in het najaar weer benaderd worden om mee te doen met de viering van volgend jaar 
en dan zullen we met de organisatie in gesprek gaan over de inhoudelijke mogelijkheden voor het koor. 
Daarna zal besloten worden of we daadwerkelijk mee gaan doen.  
 

3. Terugblik 2015, vooruitblik 2016 
A) Algemeen jaaroverzicht 

Evert heeft schriftelijk een aantal opmerkingen over het jaarverslag doorgegeven. O.a. dat de 
Toonzettersdienst van januari is voorbereid dor Evert, Emmy en Henk.  
Truus vraag waarom in de derde alinea op bladzijde 1 staat “Resultaat is, minder kosten in 2015”. 
Omdat deze zin tot verwarring kan leiden, wordt deze uit het verslag verwijderd.  
Annerieke merkt op dat op bladzijde 2 onder “koorbestuur” onterecht een “s” staat achter de naam 
van Henk Daniel. Dit zal worden aangepast. 
Frits vindt dat het verslag goed de gevoelens beschrijft die afgelopen jaar leefden in het koor. Hij vindt 
het een mooi verslag.  
 
Vooruitblik 
Frank vraagt, met het oog op 2016, wat we als koor willen met de inhoudelijke invulling van de 
vieringen waarin we zingen. Carin zegt dat daarover vorig jaar een duidelijk stuk is geschreven , met 
input van de werkgroep “inhoudelijk”. We proberen, zoveel mogelijk, daar invulling aan te geven. 
Carin zegt dat we vorig jaar om deze tijd nog niet wisten of en hoe we zouden voortbestaan. Gelukkig 
bestaan we nog en we hebben voor 2016 weer een aardig gevuld programma, met ca. 10 vieringen in 
de parochie, zes in de Lukasgemeente, een in Rumah Kita en een oecumenische viering. 
In 2017 bestaat het koor 25 jaar. In dat jaar zullen we  ook het project uitvoeren dat aanvankelijk voor 
maart 2016 was bedacht.  
Otto vraag of er iets te zeggen is over beleidsafspraken die met Lukasgemeente zijn gemaakt. 
Willemijn heeft gelezen dat er nu een beleidsplan zou zijn. Willemijn gaat dit opvragen. Mogelijk is dit 
aanleiding om hierover in gesprek te gaan met de Lukasgemeente. Het gesprek dat Carin en Marianne 



afgelopen december hadden met Erica en Arie ging vooral over de gang van zaken rond het 
voorbereiden van vieringen en niet over beleidsafspraken. 
Frank merkt op dat hij de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd mooi vindt en dat daar een 
goede betrokkenheid van koorleden bij is.  
 

B) Financiën 
Henk geeft een toelichting op de cijfers in het overzicht. Het vermogen van het koor (eigen rekening 
én rekening Agnesstichting) is afgelopen jaar met ca. €1500 afgenomen. Dat komt door het wegvallen 
van de inkomsten die we eerder hadden uit de parochie. De afname is ongeveer €1100 lager 
uitgevallen dan vorig jaar verwacht werd. Dit komt doordat enkele koorleden én enkele niet-koorleden 
een extra donatie hebben gedaan.  
Op de vraag van Annerieke wat onder “algemene kosten” wordt verstaan, antwoord Henk dat dat gaat 
om extra uitgaven zoals cadeautjes die niet onder “lief en leed” vallen. Isabel vraagt of de post 
“zaalhuur” niet te krap is begroot. Henk verwacht dat dat zal meevallen in 2016.  
 
Het bestuur stelt voor om de bijdrage van de koorleden voor 2016 te verhogen naar €125 per jaar, om 
te voorkomen dat het vermogen verder daalt. Dit voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen. Rein vraagt wat de termijn is waarover de jaarbijdrage betaald wordt. Dit is van 1 januari 
tot 31 december). Frits vraagt of de donatie ook in termijnen kan worden betaald. Henk zegt dat dit 
kan. Rein vraagt of er nog steeds een uitzondering gemaakt kan worden voor koorleden voor wie de 
contributie te hoog is. Carin zegt dat deze regeling blijft bestaan. Leden die hiervan gebruik willen 
maken, kunnen dit bespreken met de penningmeester of met Gertrude, die hierin eerder een 
vertrouwensfunctie heeft gehad.  
 
Henk verontschuldigt zich voor het feit dat de kascontrole niet gedaan is door Rein en Sandra, zoals 
vorige vergadering afgesproken, maar door Rein en Truus. Truus verklaart dat de commissie na 
zorgvuldig onderzoek heeft vastgesteld dat de kas helemaal klopte. De commissie dechargeert de 
penningmeester en het bestuur. Carin bedankt Truus en Rein voor de kascontrole. Volgend jaar zal de 
kascontrole worden uitgevoerd door Rein en Sandra. Sandra wordt benoemd voor 2 jaar. 
 
Sinds 2015 betalen we de jaarbijdrage aan de Agnesstichting. Geleidelijk aan zal het vermogen van het 
koor overgaan naar de Agnesstichting (AS). Het koor zal dan jaarlijks, op basis van de begroting)  een 
financieringsverzoek indienen bij de AS.  

 
4. Agnesstichting 

Daan Goense geeft, als voorzitter van de AS, een toelichting op de rol van de AS (opgericht op 15 juni 2015) 
en de relatie met het koor. Het werven van fondsen zal vanuit het koor moeten gebeuren. Daarin ziet de 
AS geen rol voor zichzelf. De AS zal jaarlijks verantwoording afleggen aan het koor en de overige 
donateurs. 
Dit jaar zal geprobeerd worden een ANBI-status te verkrijgen, zodat donaties fiscaal gunstig geschonken 
kunnen worden. Volgens Nyncke is het niet eenvoudig om een ANBI-status te verkrijgen en te behouden. 
Ze vraag of ook al is nagedacht over een SBBI-status (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Het bestuur 
zal dit in gedachten houden. Norbert zegt dat volgens de notaris de kans zeer reëel is dat de ANBI-status 
aan de AS toegekend wordt.  
Norbert vraag of de afspraken tussen koorbestuur en bestuur AS al zijn vastgelegd in een reglement. Daan 
antwoordt dat ze hiermee bezig zijn.  
Guido vraagt of de AS ook juridisch aansprakelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om auteursrechten bij 
kopiëren van muziek. Daan zegt dat dit in principe bij het koor blijft. Raymond vraag wat de juridische 
status van het koor is. Wij zijn een informele vereniging en het bestuur is daarmee juridisch aansprakelijk. 
 

5. Guido 
Guido geeft aan dat hij nu geen gebruik wil maken van de gelegenheid iets te zeggen. 
 

6. Bestuurswisseling 
Hilly treedt af als bestuurslid. Omdat Hilly vanavond niet aanwezig is, hebben we enkele weken geleden 
haar al bedankt voor haar werk als bestuurslid. Het bestuur draagt Truus voor als nieuwe secretaris. Het 
koor stemt unaniem in met deze voordracht. Carin verwelkomt Truus in het bestuur. 
 
Marianne treedt als bestuurslid liturgie. Carin bedankt Marianne voor wat ze afgelopen vier jaar in het 
bestuur gedaan heeft. Het bestuur draagt Emmy voor als haar opvolger. Het koor stemt hier unaniem mee 
in. 
 

7. Woorden en gebaren 



Carin bedankt alle koorleden die zich afgelopen jaar extra hebben ingezet voor het koor. Ze ontvangen een 
aardigheidje met daarbij de tekst : “Mede door jouw extra inzet, konden de noten van het koor nog mooier 
klinken”. 
Stoelen/mappen: Rein, Piet 
Liturgieën: Hannie, Frits, Hilly 
Voorbereiding diensten: Emmy, Laura, Marc Jan, Evert, Wim, Marianne, Frits, Isabel 
Toonzettersdienst (2015-01-11): Emmy, Evert, Henk, Norbert 
Oecumenische viering (2015-01-18): Emmy, Evert, Laura 
Scharnegoutum (2015-11-15): Nyncke, Evert, Truus 
Lief & Leed: Gerry 
Koorborrel: Raymond 
Opzetten Agnesstichting: Norbert,  Otto 
Werkgroep zakelijk: m.n. Nyncke, Henk, Norbert, Liesbeth, Marc Jan, Frits, Dick  
Werkgroep Voorjaarsproject: Emmy, Gerry, Truus 
Kas Controle Commissie: Rein, Sandra (!), Truus 

 
8. Rondvraag 

Emmy vraagt wie uit het koor wil meewerken aan de voorbereiding voor het zangproject in 2017. Isabel, 
Netty en Anne melden zich voor financiën. Marianne, Frits en Raymond melden zicht voor publiciteit. 
Rein meldt dat een lijst met oud-leden op de site komt. Dit kan handig zijn bij organisatie rond jubileum. 
 
Norbert merkt op dat het meedoen aan voorbereiden van vieringen als moeilijk wordt ervaren en dat 
daarom misschien de drempel hoog is om daar aan mee te doen. Marianne zegt dat er draaiboeken zijn 
voor de voorbereiding en dat die op de website van het koor staat (naschrift: dit blijkt niet te kloppen. Ze 
zullen z.s.m. op de site geplaatst worden).  Marc Jan benadrukt dat het echt niet moeilijk of zwaar is en 
roept iedereen op om gewoon eens mee te doen. Emmy zegt dat ze dit in de liturgiegroep als 
aandachtpunt zal meenemen.  
 
Frits zegt dat hij, samen met Liesbeth, bezig is om de liederen te rubriceren die we afgelopen jaren 
gebruikt hebben in vieringen. Ook dit kan helpen bij voorbereiding van een viering. 
 
Gerry bedankt het bestuur voor het werk in het afgelopen jaar en biedt, namens de koorleden, een 
aardigheidje aan het bestuur. 
 
Hannie vraagt of er zich al iemand heeft gemeld die wil helpen liturgieboekjes te maken voor de vieringen 
van het koor. Dit blijkt nog niet het geval. Carin roept de koorleden op hierover na te denken. Het is werk 
dat wel moet gebeuren. Guido vraagt of ook iemand van buiten het koor dit zou kunnen doen. Het bestuur 
zal deze suggestie meenemen.  
 

9. Sluiting en borrel 
Carin bedankt het koor voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. We ronden af met een borrel te 
blijven drinken. 


